
 

BOSNA A HERCEGOVINA 

PROJEKT: INTERAKTÍVNY SOLÁRNY ATLAS 

O projekte: Cieľom podpory je pripraviť komplexný popis aktuálnych podmienok na výstavbu 
solárnych elektrární v Bosne a Hercegovine a navrhnúť potrebné zmeny tak, aby umožnili lepšie 
využitie prírodného potenciálu krajiny na zvýšenie výroby elektrickej energie zo slnka.  

Projekt konkrétne mapuje aktuálne prírodné, technické a legislatívne podmienky na výstavbu 
a prevádzku fotovoltaických elektrární a možnosti pripojenia na distribučnú sieť (on grid) ako aj na 
ostrovné zdroje (off grid). 

Výsledkom projektu bude návrh legislatívnych zmien, zadefinovanie technických parametrov na 
výstavbu a pripojenie nových solárnych zdrojov, vypracovanie modelov na financovanie výstavby 
a výpočet rentability nových zdrojov. Projekt je určený pre malé (domáce) elektrárne aj pre stredne 
veľké elektrárne (verejné budovy, priemyselné budovy, a podobne). Zapojili sa doň mestá Gradiška, 
Cazin, Mostar a Prijedor. Na základe výsledkov projektu sa očakáva inštalácia viac ako 300 solárnych 
elektrární. 

Obdobie realizácie: 2021 – 2023 

PROJEKT: MOST MIERU MAGLAJ  

O projekte: Cieľom projektu je príprava projektovej dokumentácie na výstavbu mostu pre peších 
v okolí mesta Maglaj, ktoré leží v severnej časti Bosny a Hercegoviny na rieke Bosna. Most prepojí 
komunitu Bradići/Fojnica na západnej strane rieky a Krsno Polje, Bočinja a Ulišnjak na východnej 
strane. Pred vojnou sa v blízkosti navrhovaného nového mosta nachádzal visutý most pre peších, ktorý 
bol počas vojny zničený. Nový most prepojí obyvateľov na oboch stranách rieky, pomôže miestnemu 
hospodárskemu rozvoju a tiež bude mať pozitívny dopad na povojnové snahy o zmierenie. Mestskej 
samospráve prinesie podklady na získanie financovania a výstavbu samotného mosta. Predpokladá sa 
financovanie zo zdrojov mesta Maglaj, federálnych inštitúcií ako aj ďalších donorov. 

Obdobie realizácie: 2022 

PROJEKT: INVESTIČNÝ MODEL PRE ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE 

O projekte: Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v 14 
samosprávach v Bosne a Hercegovine: Cazin, Živinice, Gradiška, Domaljevac-Šamac, Kalesija, 
Zavidovići, Sapna, Srebrenica, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srbac, Teslić, Donji Vakuf.  

V rámci projektu sa pripravujú štúdie uskutočniteľnosti modernizácie aktuálne používaného verejného 
osvetlenia za moderné LED osvetlenie. Štúdie obsahujú návrh zmeny osvetlenia, výpočet energetickej 
úspory pri použití nového systému, výpočet dopadu na životné prostredie a odhad finančných 
nákladov a potenciálnych úspor. Súčasťou projektu bolo aj vypracovanie návrhov modelov 
financovania pre jednotlivé samosprávy. V rámci projektu sa realizujú aj podporné aktivity na získanie 
partnerov pre financovanie a realizáciu jednotlivých projektov. 

Ako najvýhodnejší model pre obnovu verejného osvetlenia bol vybraný ESCO model (model 
energeticko-prevádzkovej spoločnosti) v spolupráci so súkromným partnerom. Niektoré mestá 
realizujú zmeny vo verejnom osvetlení v rámci svojich rozpočtov.  

Obdobie realizácie: 2022 


